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Activitat 10

Benvolguda Sophie

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Tractament de la informació i competència digital
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana

OBJECTIUS
• Recerca d’objectius i estratègies per a dirigir les noves tecnologies cap a un bé comú, trobar
en les noves tecnologies de la informació i la comunicació un vehicle per a complementar
l’expressió d’emocions i sentiments.

RECURSOS MATERIALS
Querida Sophie - subtitulat (Google Chrome)

TEMPS APROXIMAT
Una sessió de 50 minuts

SENTIT PREVENTIU
Les tecnologies de la informació i de la comunicació són una mina per a la creativitat i una
ferramenta extraordinàriament potent per a poder posar el millor de cada persona al servei
d’altres i dels valors que permeten que el món es continue movent.
Particularment en l’àmbit de les relacions, hi ha molt de terreny per explotar. Només fa falta un
poc d’imaginació...
Iniciatives com la que aquest pare posa en marxa en el vídeo seran empleades en l’activitat com
a exemple, animant els xics i les xiques a buscar objectius i estratègies, i a dissenyar accions per
a dirigir les noves tecnologies cap a un bé comú, ja que el bé que fem a altres persones també
redunda, en definitiva, en un bé per a la societat al complet. Les noves tecnologies ens poden
ajudar molt si les utilitzem bé.

PER A INICIAR L’ACTIVITAT
“Si hi ha alguna cosa que quasi sempre porta alegria a tot el món és el naixement d’un/a bebé. Tant
és així que la seua arribada transforma les vides de tot el món del voltant. I això és justament el que
li passa al pare de Sophie. Com a regal de benvinguda, decideix fer una cosa molt especial...”.
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Desenvolupament de l’activitat

Fase 1
Visionat del vídeo, per a després comentar què els ha paregut la iniciativa de Daniel Lee, el pare
orgullós. Poden ressaltar-se aspectes com l’originalitat, l’estètica, allò personal de cada un dels
missatges que li escriu, com ha sigut d’exhaustiu en anar afegint detalls al llarg dels anys...
A continuació es pregunta i comenta a partir d’aquest suggeriment: podeu pensar en la reacció
de Sophie quan, un dia, son pare compartisca açò amb ella? Poseu-vos en el seu lloc per un
moment i penseu com us sentiríeu si algú tinguera un detall amb vosaltres.

Fase 2
A continuació, es divideix la classe en grups perquè pensen en una sorpresa o un detall increïble
per a una persona a la qual estimen. Les condicions són ben senzilles:
Han d’usar-se les noves tecnologies (almenys una part perquè puguen veure que les noves
tecnologies poden ser una ferramenta genial per a expressar-nos en el món afectiu i de les
relacions).
Ha de fer un bé a alguna persona i ha de resultar el més impactant possible per a qui el rep (ex. no
es pot dir “Li enviaré un whatsapp a ma mare per a dir-li que la vull”, perquè en aquesta activitat
estem emfatitzant la realitat que les noves tecnologies ens permeten un “plus” d’originalitat i
potència que per altres mitjans no aconseguiríem).
Es deixarà el temps suficient perquè comenten en què consistiria la sorpresa i la dissenyen, ja que
en la fase següent es farà una posada en comú i cada grup comentarà la seua proposta amb el
major nivell de detall possible.

Fase 3
En aquesta fase es realitzarà la posada en comú de cada una de les propostes i es veuran les
opcions de poder portar-les a la pràctica.
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COMENTARI FINAL
“Les noves tecnologies de la informació i la comunicació són un vehicle de luxe per a complementar
la nostra expressió d’emocions, dir a altres persones quant ens importen, ajudar-les, beneficiar-les,
i tot això donant-li un toc d’originalitat, una espenta de potència i un colp d’efecte que no deixa a
ningú indiferent”.
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